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 علم 
 حضوری

 حصولی
 تصور

 تصدیق

****************************************************** 

 یق:تصور و تصد 
علم بر دو قسم حضوری و حصولی است و تقسیم علم به تصور و تصدیق مربوط  •

 صولی می باشد.به علم ح

آنچه در علم منطق مورد بررسی قرار می گیرد، علم حصولی است و نه حضوری.  •

زیرا غرض منطق جلوگیری از خطا در مفاهیم ذهنی است که علم حضوری 

 خارج از مفاهیم است.

 مطالعه بیشتر: 

 (حصولیعلم حضوری و  شبهات)برای حل کامل  فیاضیاستاد  در آمدی بر معرفت شناسی •

 در کالس بررسی شود. ی شبهاتبرخ •

 تعریف تصور و تصدیق: 

  کند. نمیکه حکم آن را همراهی  صورت حاصله از شیء:تصور •

 که همراه با حکم است. صورت حاصله از شیء: تصدیق •

 :سه نظریه 

 تصدیق را امری بسیط و شرط آن را تصور مفردات )مانند موضوع و محمول( می دانند. حکماء .3

 و تصدیق را امری مرکب از تصورات با حکم می دانند.فخر رازی و پیروان ا .2

 می فرماید: تصدیق همان تصوری است که عین حکم است. صدالمتألهین .1

 :مطالعه بیشتر 

 .23منطق پیشرفته استاد سلیمانی، ص  •

 . )مخصوصا برای تبیین نظر مالصدرا(.31، ص 1استاد سلیمانی، ج  منطق صدرائی •

 فهرست مطالب

 تصور و تصدیق

 مطالب

 تعریف برهان

 مبادی برهان

 اقسام برهان

 شرائط برهان
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 تصدیق

 یتوقفما ال : ضروری
 .علی طلب و کسب

 یقابلهما : کسبی

 

 

  1شبهه: 

 ا جزء یا شرط تصدیق دانسته اند، آیا این باعث نمی شود که چیزی جزء یا شرط قسیم خود شود؟چرا برخی تصور ر •

 تصدیق = تصور+ حکم                           یعنی: •

  2شبهه: 

 ، آیا مقسم و قسیم یکی نمی شوند؟مقابلبا توجه به تقسیم  •

 :جواب 

 واژه تصور دارای دو اطالق است.  •

 ی که مقسم تصور و تصدیق است و دیگری قسیم تصدیق.یکی مطلق علم حصول •

بنابراین مراد از تصور در تقسیم علم به تصور ساده و تصور با تصدیق یا تصور با حکم، تصور مقسمی و یا همان علم  •

حصولی است، نه به معنائی که در تقسیم علم به تصور و تصدیق قسمی از علم است و در مقابل تصدیق قرار می گیرد. 

 (.31،ص 1منطق صدرائی، ج)

 

 

 

 

 

 .کاسب نظری باید بدیهی باشد 

 کسبی تصور یا تصدیق، باید به وسیله بدیهی تر از خود و یا چیزی که به بدیهی ختم می شود، کسب شود. •

 خارج شده و به دنیای معلومات بپیوندد.  کسب شود یعنی از مجهول بودن به معلوم بودن بیاید. از دنیای مجهوالت •

 کاسب )آنچه می خواهد کسبی را بدیهی کند( خود بدیهی است و نه نظری. چرا؟ این •

 
 

 

 

 سه فرض در مورد معلومات

 .همه بدیهی باشند همه کسبی باشند
برخی کسبی و برخی 

 .بدیهی باشند

(علم)تصور   

 تصور تصدیق

 تصور

 یتوقفما ال : ضروری
 .علی طلب و کسب

 یقابلهما : کسبی

بر فرض صدق چنین چیزی، ما 

یافتیم. ولی  نمی در خود مجهولی

 وجدان خالف آن است. 

الزمه این فرض تسلسل و دور است. با این فرض 

 هیچگاه ما هیچگاه به علم نخواهیم رسید و همه جیز

و نظری بودن باقی می ماند. و هر  مجهوالتدر دنیای 

 دو مورد باطل است.
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 )کاسب تصور )آنچه تصور کسبی را بدیهی می کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانکته : 
 نامیده می شود.« قول شارح»کاسب تصور  •

 و رسم و مثال تنها  معرف حقیقی همان حد است، زیرا تنها حد است که می تواند باعث شناخت حقیقی شود •

 شبیه تعریف هستند ولی شناخت حقیقی به دنبال ندارند.    

 )کاسب تصدیق )آنچه تصدیق کسبی را بدیهی می کند 

 
 

 ها:نکته 
 نامیده می شود.« حجت»کاسب تصدیق،  •

 )نیازمند توضیح(. باشند نمیو تمثیل تنها شبیه قیاس هستند و مفید یقین  آنچه مفید یقین است تنها قیاس است و استقرا •

 سابق بعلم یکون فکل تعلیم و تعلم ذهنی انما: 

 تعلیم و تعلم ذهنی است و بر معلومات قبلی ساخته می شود. •

از قوه به فعل است )از  کسب و حصول علم، اخراج شیء •

 جهل به علم( و دارای دو طرف نسبت می باشد.

 حد .از ذاتیات تشکیل شده است•

 رسم .تنها تشکیل شده است عرضیاتو یا از  عرضیاتاز ذاتیات و •

 مثال .تشکیل شده است عرضیاتاست که نه از ذاتیات و نه از قولی •

 قیاس .رسیدن از کلی به جزئی •

 استقراء .رسیدن از جزئی به کلی•

 تمثیل .رسیدن از جزئی به جزئی•

دانشجو : منفعل
 .که یاد می گیرد

استاد که : فاعل
 .یاد می دهد



 

5 

در این راه برای یافتن علم، باید حد وسط مقدمات و اجزاء تعریف  •
 از راه فکر .را با کسب جدید و طلب سابق بدست آورد

برای  ابتداءدر این راه، علم بدون طلب و تالش در کسب جدید،  •
 از راه حدس .نفس حاصل می شود

در این راه، استاد و مرشد به بیان و تفهیم مطلب فایده رسانی می •
 از راه تفهیم .کند

 :راه های تعلیم و تعلم 

 

 

 

 

 

:این سینا/ آیت اهلل مصباح یزدی/همین مبحث ان شفاءشرح بره  مطالعه بیشتر. 

 )مطالب )خواسته ها:  

 مطالب جمع مطلب و به معنای خواسته است. و در اینجا به معنای خواسته های علمی است.

 :انواع مطالب 

 خواسته های علمی بر دو دسته هستند: •

 ند.خواسته های اصلی و اساسی که آنها را اصول یا امهات مطالب می نام •

 خواسته های فرعی: خواسته های درجه دوم اند و آنها را فروع مطالب می نامند. •

 :وجه تسمیه دو گروه مطالب 

اصول مطالب از آن جهت اصول هستند که در علوم، بالذات مطلوب هستند و از آنها جز با ادات پرسشی مخصوص به آنها  •

 پرسیده نمی شود.

ت ذاتی نداشته و می توان خواسته های علمی ناظر به این ادات پرسشی را با ادات و فروع مطالب آنهائی هستند که مطلوبی •

 دیگر پرسید.

 : نکته 
 مطلب ما مربوط به بحث تصورات و دو مطلب دیگر )مطلب هل و مطلب لم( مربوط به تصدیقات است.           

 

 

 عریف است، اما در تصدیق دو امر مورد خواهان است:در تصور تنها یک امر خواسته می شود و آن ت                        

 علم به حکم .3

 علم به علت حکم .2

 

 زیرا
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اصول 

 مطالب

 مطلب ما

متقدم بر تصدیق است و با آن از شرح اسم سؤال می (:ما شارح اسم)تعریف ما شارحه 
 .پس در اینجا تنها شرح مدلول لفظ خواسته می شود. ما الحرکه: مثال. شود

این ما متأخر از تصدیق است و با آن ماهیت و (: ما شارح حقیقت)تعریف ما حقیقیه 
 .یعنی ماهیت مسمی در نفس األمر خواسته می شود.حقیقت مسمی خواسته می شود

 مطلب هل

 :هل بسیطه

آن خواسته ( هستی)با این ادات پرسشی، وجود شی و انیت : تعریف
 .او لیست بموجودۀ. «هل الحرکۀ موجودۀ»: مثال می گوئیم. می شود

. قرار می گیرد« مطلب ما»هل بسیطه بین دو :جایگاه هل بسیطه
 .«ما حقیقیه»و قبل از « ما شارحه»یعنی بعد از 

زیرا تا کسی اسمی را نشناسد از وجود و عدمش سراغ نمی : دلیل
گیرد، و وقتی نیز از حقیقت و ماهیتش می پرسد که از وجود و 

 .عدمش آگاه باشد

در هل بسیطه، سوال از وجود شی فی : وجه تسمیه هل بسیطه
نفسه است، پس تنها مبتنی بر یک چیز است و بنابراین به آن هل 

 .بسیطه می گویند

 :هل مرکبه

با این ادات پرسشی ، از وجود چیزی برای چیز دیگر یا نفی : تعریف
 .«هل الحرکۀ دائمۀ او لیست دائمۀ»: مثال. آن سؤال می شود

در هل مرکبه، مراد پرسش از وجود : وجه تسمیه هل مرکبه 
چیزی برای چیز دیگر است، پس این هل متوقف بر دو چیز است، 

 .بنابراین به آن هل مرکبه می گویند

 مطلب لم

گاهی سوال تنها از تصدیق است، یعنی سائل تنها به دنبال این است که علت : لم اثباتی
اثبات حد اکبر برای حد اصغر « حد وسط »او می خواهد بداند . اثبات و تصدیق را بداند

؟یعنی چرا حدوث بر جسم حمل و اثبات شده «لم کان الجسم محدثا»: چیست؟می پرسد
 محدث ؟؟؟؟؟؟؟     است؟     جسم  

سؤال هم از علت تصدیق و اثبات است، و هم « لم ثبوتی»در پرسش با : لم ثبوتی
، با این سؤال از «علت خسوف چیست؟»: او وقتی می پرسد.علت ثبوتی و نفس األمری

 . علت وجودی خسوف که قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید است می پرسد

؟؟؟؟    ماه    


 منخسف   ؟؟؟     

 قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید
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 لم ثبوتی مثال دیگر: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انواع لم ثبوتی: 

-می ، سائل یا به دنبال علت شیء فی نفسه و یا علت ثبوت حالتی برای او می باشد. مثالً«لم ثبوتی»در 

این جذب در مقام  ب آهنربا برایش معلوم است، اما علتیعنی جذ«. چرا آهنربا جذب می کند؟»پرسد: 

 وجود را نمی داند.

 می آید.« ما و هل»این مطلب بعد از دو مطلب             :جایگاه مطلب لم 

 

:فروع مطالب 

 فروع مطالب بسیار هستند. مانند:  •

 ذاتی و یا عرضی استفاده می شود(. تمییز: )خواسته ای است که برای مطلب ایّ •

 خواسته می شود. لب کم : با آن مقدار شیءمط •

 است. مطلب کیف : برای خواستن احوال شیء •

 است. شیء: برای خواستن مکان  مطلب أین •

 است. شیء: برای خواستن زمان  مطلب متی •

 است. شیءعارضی  مطلب من : برای خواستن تمیزات •

 و..... •

 

 

 این فرد

 حد اصغر•

 تب 

 حد وسط•

 سرماخوردگی

 حد اکبر•

.این فرد دچار تب شده است  

.این تب ناشی از سرماخوردگی است  

.این فرد سرما خورده است  
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 نکته : 

مطالب اضافه شود، آنگاه مطلب تصور و مطلب تصدیق هر کدام دو مطلب به اصول  منطقیونهم بنابر نظر برخی « ایّ»اگر 

 خواهند داشت:

 

 

 
 

 

 :آدرس مهم 

 331متن        منطق دانشنامه عالئى  

 علمىمطالب  قسمتهاء کردن پیدا  

 همه چهار گونه است. علمى مطلبهاء 

 و آن  و سوّم مطلب اىد پرس از چه چیزىآن ما، و  و دیگرپرسد  و نیستى هستى. و آن از آن هل یکى

و چهارم مطلب لم و چرا و آن از سبب پرسد و امّا چند؛ و چگونه، و کى، و کجا، پرسد  کدامىاز 

 .نیوفتد علمها اندر مطلب هاء

 مشتمال بوجه على مطالب کیف و کم و أین و غیر ذلک  "أی "و إن أحب أحد أن یجعل مطلب

.   التصور  یطلبان "أی "و "ما "التصدیق، و مطلبا بانیطل "لم "و "هل "مطلبا یکون فلیفعل. فحینئذ

 93البرهان، ص: (، المنطق)الشفاء

 313و شرح برهان شفا آیت اهلل مصباح،ص. 
 

 جایگزینی هل مرکبه: 

 در برخی از موارد می تواند به جای همه مطالب فرعی به کار رود.« مرکبههل »                    

 
و مشخص شدنش  ی است که آنچه مورد طلب است معلوم باشد و خواستار تعینمنظور از برخی موارد، جائ

اطالعی نداریم، « دار»اما اگر از «. الدار؟هل زید فی : »پرسیمباشیم. مثال می دانیم خانه چیست و حاال می 

 پرسیدن این سؤال جایز نیست.

  لم»بر « هل»دلیل تقدم» 

از علت « لم»یا وجود حالتی برای آن سؤال پرسیده می شود، و با فی نفسه و  از وجود شیء« هل»دانستیم که با 

 فی نفسه و یا علت حالتی برای آن سؤال می شود. شیءوجود 

 مقدم است. چون معرفت از مطلب هل بر معرفت از مطلب لم مقدم است.« لم»بر سؤال با « هل»بنابراین: سؤال با 

 قبال وجود آن چیز برایشان معلوم شده باشد.به عبارت دیگر: وقتی از علت چیزی می پرسند که 

 ( بر  مطلب لم مقدم است.مرکبهو  نتیجه: مطلب هل )بسیطه

 کذا؟ مقدارههل 

 ؟الشیءکم 

 هل هو کذا؟

 کیف هو؟

 ؟الدارهل زید فی 

 این زید؟

 مطلب تصور

 ما

 ای

 مطلب تصدیق

 هل

 لم
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 برهان: 

 :اضطرارا بالذات یقینا ینتج قیاس مؤلف من یقینیات  تعریف برهان. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3توضیح  : 

 
 

 : خارج شدند. و تمثیل با تعریف برهان به قیاس، استدالل مباشر و نیز استقراء نکته 

  شوند.مقدمه خارجی نیز داشتند خارج می مانند قیاس مساوات که نیاز به ضمیمه هائی، استدالل «بالذات»با قید  : 2توضیح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 استدالل در منطق

 مباشر

 غیر مباشر

 استقراء

 تمثیل

 قیاس

استدالل مباشر 

 خارج می شود.

قیاس های مؤلف از 

غیر یقینی  قضایای

 خارج می شوند.

قیاس مساوات که 

مقدمات به تنهائی کافی 

 نیستند خارج می شود.

قید اضطرار به این معناست 

ضروری است نه  که انتاج

 ه ضروری باشد. اینکه نتیج

 قیاس مساوات:

یکی از قیاس های مرکب است که صدق و کذب آن مبتنی بر صدق و کذب مقدمه خارجی است. 

 مثال: 

 الف مساوی با ب است.
 ب مساوی با ج است.
 الف مساوی ج است.

 «.مساو المساو مساو»ق تساوی الف با ج مبتنی بر این است که این مقدمه درست باشد: صد
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 1توضیح  :  

 در تعریف برهان به این معناست که در برهان، نتیجه دهی ضروری است. هر چند نتیجه ضروری نباشد.« اضطرار»قید 

ضرورت می تواند معانی مختلف داشته باشد. گاه در مقابل نظری و اکتسابی، گاه در برابر دیگر موجهات قضیه است کلمه 

و در اینجا به این معناست که وقتی مقدمات را پذیرفتیم، قبول نتیجه نیز واجب خواهد بود. تخلف معلول از علتش ممکن 

 نیست.
 

   :مطالعه بیشتر  

 .282ص  3/ اشارات ج 139و  181 منتظری و شرح برهان شفاء 2/منطق پیشرفته/منطق 281ص  2ج شرح منطق خراسانی    
 

 یک مثال:

 

 

 

 

 

 39مثال از پاورقی منطق پیشرفته ص  •

  1توضیح : 

 یقین در دو معنای اصطالحی به کار می رود:

تقلید، ثابت باشد و یا با احتمال تغییر.  : اعم از اینکه مطابق با واقع باشد و یا نه، براساس تحقیق باشد یاتصدیق جازم

 (.االعم)یقین به معنی 

مطابق با واقع ثابت: مراد از یقین در مقدمات برهان، چنین یقینی می باشد که حتی با اعتقاد به امتناع  تصدیق جازم

 (.االخصنقیض همراه است.. )یقین به معنی 

 

 : مبادی برهان  
 

 

 

 

 

 .بانسان الفرسمن  ال شیء

 کل انسان ناطق

 .بناطق الفرسمن  نتیجه: ال شیء

 .بانسان الفرسمن  ال شیء

 کل انسان حیوان

 .بحیوان الفرسمن  نتیجه: ال شیء

 مبادی برهان

 اولیات

 محسوسات

 مجربات

 متواترات

 حدسیات

 فطریات
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 نکته برای مطالعه: 

 :فارابی تنها دو دسته از قضایا را به عنوان مبادی برهان شمرده است 

 اولیات: بالطباع الحاصل 

 مجربات:  بالتجربه الحاصل

 اما ابن سینا و تابعین وی، همان شش مورد را ذکر کرده اند. 

 

 نکته برای مطالعه : 

 
 

 نکته برای مطالعه: 

 .301و  301با بدیهیات چیست؟ سرشت کلیت و ضرورت، آقای سلیمانی ص  اولیات رابطه

 آیت اهلل جوادی آملی.  شناسیمعرفت    

 

 

 

 

 

 

 

 

ن
دأ برها

معیار مب
 

 .معلومندهستند که بدون حد وسط  قضایایی: ارسطو

 .که بدون قیاس معلوم هستند قضایایی: فارابی

 استدالل تجشمعدم : ابن سینا

 . و بدیهیات ثانویه اندبدیهیات بر دو قسم بدیهیات اولیه :عالمه طباطبائی

متوجه آن  روشنیذهن به  کهاست  امریعبارت از  بدیهی زیرابودن است؛  اوّلیاز  غیر بداهت کهتوجه داشت  باید

نبوده  تردیدو  شکّهرگز قابل  که داراسترا  خصوصیت بداهت، اینعالوه بر  کهاست  امری اوّلی شود، ولیکنمی

در آن  شک یعنیاستدالل بر آن وجود نداشته باشد،  برای راهی هیچفرض محال است،  شک، کهو بر فرض 

 سقوط در ورطه سفسطه است. نتیجهو در  یقینیحصول معرفت  امکاندر  شکبا  ادفمر

نیست،  اوّلی لیکناست،  بدیهی امریاول از آن استفاده شده،  شکل بداهتدر اثبات  به عنوان مثال: بطالن دور، که

نقیضین، برهان ع اجتماع امتنا اوّلیبر اساس اصل  آیدمی آیندهدر مباحث  که گونههمانرو بر بطالن دور  از این

 [311صفحه   - قرآنْدر  شناسیمعرفت. ]شوداقامه می
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 معیار دسته بندی : تقسیم بر اساس اقتضائات قضیه است: 

 
 

 

 

ضایای
ق

 
س

مورد استفاده در قیا
 

 مسلمات
 معتقدات

 قبولها الواجب

 مشهورات

 مأخوذات وهمیات
 معهاو ما  مظنونات

 بغیرها مشبهات

 مخیالت

ضیه
ی ق

ضا
اقت

 تصدیق آور است 

 جازم

 مسلمات: است لسبب

نفس  تلقاءسبب من 
 معتقدات: است

:  سبب من خارج است
 مأخوذات

: است  السبب لشبیه
 بغیرها مشبهات

و  مظنونات: جازمغیر 
 معهاما 

: تأثیر بدون تصدیق 
 مخیالت

 نه تصدیق و نه تأثیر

آنچه در برهان به عنوان مبادی برهان می آید، 

می باشند. استفاده « قبولها الواجب» تنها قضایای

دیگر قضایا در چهار صنعت دیگر است که بعدا 

 توضیح داده می شود.

 و تقریرات مانند مقبوالت

در بادی رای  مشهورات

 از جهاتی. مقبوالتو 

 23، ص: 3المحاکمات، ج مع التنبیهاتو  االشارات: شرح منبع



 

13 

 

  : متن کتاب اشارات 
 231    3 ج    المحاکمات مع التنبیهاتو  شرح االشارات   

معها، و و ما  مسلمات، و مظنونات: أربعۀ مجراهم یجریو من  القائسین بین فیما المستعملۀ القضایا أصناف  :قوله

 .بغیرها، و مخیالت مشبهات

 أن إما القضیۀ أن التمثیالت، و وجه الحصرو  االستقراءات مستعملی القائسین مجر یجری بمن یرید: أقول 

 غیر جازما، أو تصدیقا یقتضی أن إما أحدهما، و األول یقتضیال  التصدیق، أو غیر اتأثیر تصدیقا، أو تقتضی

 یشبه لما المسلمات، و ما یکون فهو لسبب السبب، و ما یکون یشبه لما لسبب، أو یکون أن إما جازم، و الجازم

 المقبوالتو  الرأی بادئ فی المشهوراتهو  المظنونات، و ما معهاهو  الجازم بغیرها، و غیر المشبهات فهو السبب

 لعدم تستعمل فال تأثیراو ال  تصدیقا المخیالت، و ما ال یقتضی فهو التصدیق غیر تأثیرا یقتضیمن وجه، و ما 

 الفائدۀ

 231    3 ج    المحاکمات مع التنبیهاتو  شرح االشارات 

 فیه یعتبر أن إما الحکم ألن ذلکو  قبولها، و المشهورات، و الوهمیات الواجب ثالثۀ أصنافها المعتقداتو 

 فهو یعتبرال  الوهمیات، و إن فهو قبولها، و إال الواجب فهوقطعا  مطابقا کانو  اعتبر فإنال  للخارج، أو المطابقۀ

 .المشهورات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعریف اولیات 

 «به چیز هستند که عقل در تصدیق به آن، جز به تصور اجزای قضیه و نسبت بین آنها  قضایایی« اولیات

 دیگری نیازی ندارد.

 را درست تصور  اولیاتبا توجه به این نکته که برخی از افراد ممکن است بعضی از اجزای  شیخ الرئیس

را به دو قسم جلی )برای همه مردم( و خفی )برای عده ای( تقسیم نموده است و تصدیق به  اولیاتنکنند، 

 دسته دوم را نیازمند به تأمل دانسته است.

ف 
صنا

ا
ت

دا
معتق

 

 مطابقت با خارج در آن شرط است

 .قبولها الواجب: قطعا مطابق با خارج است

 .وهمیات: مطابق با خارج نیست
: مطابقت با خارج در آن شرط نیست

 مشهورات
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 محسوساتیف تعر : 

 «هستند که عقل به واسطه حس بر آنها حکم می کند. قضایایی« محسوسات 

 :محسوسات بر دو قسم هستند 

 «.حاره ان النار»قسمی که با حس ظاهر درک می شوند: مانند: 
 نام دارند. مانند علم ما به گرسنگی و ترس خودمان. قسمی که با حس باطن درک می شوند و وجدانیات

 

 رباتجتعریف م : 

 «هستند که در اثر تکرار مشاهدات در نفس رسوخ می یابند و نفس بدون شک، حکم  قضایایی« مجربات

 به تصدیق آنها می کند.

 دائما و  اتفاقیا، لم یکنلو کان »می شود، این قیاس خفی است:  آنچه باعث انفعال نفس در برابر مجربات

 «.اکثریاال 

 :مثال 

 ساط دائما )و یا در اکثر اوقات( رخ می دهد.صغری: رابطه بین حرارت و انب 

  :لو کان اتفاقیا، لم یکن دائما و ال اکثریا»کبری.» 

 .نتیجه: پس این رابطه اتفاقی نیست و علتی دارد 
  :مطالعه بیشتر   

 . تجربه را از دیدگاه معرفت شناسی مورد بررسی قرار دهید.3

 :منبع برای مطالعه 

 آملی. معرفت شناسی آیت اهلل جوادی 

 .عقل در هندسه معرفت دینی، آیت اهلل جوادی آملی 

  281شرح برهان شفا، آیت اهلل مصباح یزدی، ص. 

 .األسس المنطقیه لإلستقراء آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر 

 . رابطه استقراء با تجربه چیست؟2

 

  متواتراتتعریف : 

 «امکان ناپذیر  عادتاتوافق آنها بر کذب هستند که به سبب اینکه از افراد زیادی که  قضایایی« متواترات

 مانند خبر وجود مکه. اند، مورد تصدیق قرار می گیرند.است نقل شده 

 تواتر شرط نیست. بلکه مهم حصول یقین است و عدد شهادات مالک نمی  تعداد معینی برای حدوث

 باشد.

  :کذب ممکن نیست به آن  هر چیزی که تعداد کثیری که اجتماعشان بر»کبرای قیاس خفی در متواترات

 «.خبر دهند صادق است
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  حدسیاتتعریف : 

 «قضایایی هستند که نفس انسان به خاطر حدس قوی آنها را تصدیق می کند.« حدسیات 

  مانند حدس به کروی بودن زمین با توجه به اینکه در هنگام برگشت کشتی ها به ساحل، ابتدا باالی دکل

 تی کم کم آشکار می شود.دیده می شود و بعد قسمت پائین کش

 : نکته 
  حدسیات ملحق به مجربات هستند و حکم یقینی آنها مبتنی بر قیاس خفی است. ولی کبرای کلی در قیاس

 تجربی در همه موارد یک چیز است و کبرای کلی در قیاس حدسی، مورد به مورد متفاوت می شود.

 ات علت حکم دقیقا مشخص می شود.لذا در مجربات علت حکم دقیقا مشخص نمی شود اما در حدسی 

  (23)منطق پیشرفته، ص 

 

  فطریاتتعریف : 

 «قضایایی هستند که دلیلشان به همراه آنهاست.« فطریات 

  یا به عبارت دیگر: قضایایی هستند که برهان آن همواره در هنگام تصور قضیه مورد توجه است. زیرا

 علت حکم، یعنی حد وسط در ذهن حضور دارد.

 به دو و مساوی آن تقسیم می شود و هر چیزی که عددی به آن و  1نصف چهار است، زیرا  مانند: دو

 است. 1مساوی آن تقسیم شود نصف آن محسوب می شود، پس دو نصف 

  منطق دانان به این دلیل فطریات را از مبادی شمرده اند که برای اثبات آن نیاز به فکر و اندیشه برای به

بلکه حد وسط به گونه ای فطری و بدون اندیشه، همراه با تصور این دسته دست آوردن حد وسط نیست، 

 (21از قضایا در ذهن حضور دارد. )منطق پیشرفته،ص

 

 نظر خواجه نصیر الدین طوسی در مبادی برهان: 
 

ها اولیات حدسیات و فطریات از مبادی برهان نیستند، بلکه باید بقیه را نیز خارج کرد و بنابراین عمده در این بحث، تن

 (131هستند. )ص 
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 : انواع برهان 

 برهان ان. 

 .برهان لم 

 

 برهان لم : 

 در این برهان حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر می باشد.

 

 

 برهان لمی مطلق :

 حد وسط هم علت ثبوت اکبر برای اصغر و هم علت خود اکبر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .این فلز گرم شده است

 .هر گرم شده ای منبسط است

 .این فلز منبسط است

 انواع برهان لم

 لم غیر مطلق لم مطلق

 گرم شدن، هم علت ثبوت اکبر برای اصغر و هم علت خود اکبر است.
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 برهان لمی غیر مطلق :

 علت ثبوت اکبر برای اصغر است و حد وسط 

 

 

 

 

  1لمی غیر مطلق: شماره : 

 
 

 

 

 

 

  2لمی غیر مطلق: شماره : 

 
 

 

 .این چوب، آتش به سمت آن در حرکت است

هر چوبی که آتش به سمت آن حرکت کند، آتش می 
 .گیرد

 .این چوب آتش می گیرد

 .زوایای مثلث، مساوی با دو قائمه است

 .هر چه زوایای آن مساوی با دو قائمه باشد، نصف زوایای مربع است

 .زوایای مثلث، نصف زوایای مربع است

 اکبر علت حد وسط است، یعنی حد وسط معلول اکبر است.(3

 حد وسط معلول اصغر است.(2

 ه علت ذات اکبر است.حد وسط نه معلول اصغر و نه اکبر و ن(1

حرکت آتش به سمت چوب، علت آتش گرفتن چوب است.)در حالی که 

 (.است -اوسط– آتش حرکت علت -اکبر–طبیعت آتش 

 مساوی با دو قائمه بودن، معلول زوایای مثلث بودن است.
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  3لمی غیر مطلق: شماره : 

  
 

 

 

 

 ّبرهان ان : 

 در این برهان، حد وسط علت اثبات اکبر برای اصغر است.

 

 

 

 

 

 

 برهان انی دلیل :

لول به وجود علت منتقل می شود. در چنین برهانی، اگر چه حد وسط در این نوع از برهان ان، ذهن از وجود مع

 علت اثبات اکبر برای اصغر است، اما خود معلول ثبوت اکبر برای اصغر می باشد.

 

 .این پرنده کالغ است

 .کالغ سیاه است

 .این پرنده سیاه است

 .این فلز منبسط شده است

 .هر منبسط شده ای، حرارت دیده است

 .این فلز، حرارت دیده است

 علت ذات اکبر.کالغ بودن علت ثبوت سیاهی برای این پرنده است، اما خود نه معلول اکبر و اصغر است و نه 

 اقسام برهان ان

 انی مطلق انی دلیل
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 : نکته مهم 

در صورتی مفید نتیجه یقینی است که معلول دارای علت انحصاری باشد. ولی چنان چه علت های « دلیل»

 شد، نمی توان از وجود معلول وجود علت معینی را کشف کرد.متعددی برای آن با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطلق :برهان انی 

برهانی است که نه حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر است و نه معلول اکبر است. بلکه بین اکبر و حد وسط تالزم 

 وجود دارد. این تالزم به صورت های مختلفی محقق می شود:

 

 

 

 

 

 

 

 در شرح مطالع آمده است:

 ألنّ أقسامه، بقیۀ من أشهر و أعرف هو و دلیال سمّی األصغر فی األکبر لوجود معلوال کان إذا إنّ برهان فی األوسط و   

 (.3)الوجه هذا علی یقع أکثره،

 :است این زمینه این در( اهلل رحمه)فارابی سخن   

 و بالمتأخّر، المتقدّم منها عرف بما ذلک أکثر اإلسم هذا یخصّ و. الدالئلَ تسمَّی فقط دالوجو تعطی الّتی البراهین و   

 (.2ر الّذی یؤخذ حدّاً أوسط فی هذا البرهان الدلیلَ)المتأخّ یسمَّی

 .339التاح، ص. و نیز درۀ111. نگاه کنید به: شرح المطالع، ص3

 .283، ص3. المنطقیات للفارابی، ج2

 .وسط و اکبر هر دو معلول علت واحدی باشند

 .حد وسط و حد اکبر با هم متضایف باشند

ثبوت اکبر برای اصغر دارای علت نیست، بلکه ذات اصغر در نفس االمر مقتضی حمل  
 (توضیح دارد. )اکبر بر آن است

 ج

 الف

 ب
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 ی مطلق صورت الفمثال ان: 

 
 

 ب: مثال انی مطلق صورت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (213)شرح برهان شفا استاد مصباح ص  ج : انی مطلق صورت توضیح 

 

انتقال از الزم بیِّن به الزم غیر بیِّن 

اگر ثبوت محمولی برای موضوعی سبب داشته باشد، مادام که به وجود سببْ علم پیدا نکنیم، علم 

وت آن محمول برای موضوع به صورت کلّی و دائمی نخواهیم داشت. حال سؤال ضروری و یقینی به ثب

این است که اگر ثبوت محمول برای موضوع، سبب نداشته باشد، مسئله چگونه است؟ روشن است که 

 در اینجا برهان لمّی و از راه علّتْ میسور نیست. امّا آیا راه هرگونه علم اکتسابی مسدود است؟

:پاسخ 

است که خیر، بلکه اگر موضوعی داشته باشیم که دو تا محمول داشته باشد و هردو محمول از  پاسخ این

توان از یکی از آن دو به دیگری منتقل شد، البته در صورتی که  عوارض ذاتیه آن موضوع باشند، می

 .از این خانه دود بر می آید

 .هر جا دود برآید، گرما وجود دارد

 .پس در این خانه، گرما وجود دارد

 .حسین فرزند علی است

 .هر کس فرزند علی باشد، علی پدر اوست

 .پس علی پدر حسین است
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و )ج( و فرض الثبوت باشد. مثال )الف( دو تا عرض ذاتی دارد به نام )ب(  یکی از آنها برای موضوع بیِّن

 .این است که ثبوت )ب( برای )الف( بیِّن است و ثبوتِ )ج( برای )ب( نیز بدیهی است

انیم بگوییم )الف(، )ب( است و )ب(، )ج( است و نتیجه بگیریم که )الف(، )ج( است. تو می اینجا در

حاصل از آن، یقین از دانند، گرچه یقینِ  گویند و آن را مفید یقین می« إنّ مطلق»چنین برهانی را برهان 

 راه سبب نیست.

 که منظور از ذاتی در این مباحث، ذاتی باب برهان است، نه ذاتی باب ایساغوجی. و  باید توجه کرد

الثبوت نیست، و لذا اعراض الزم را به دو  نیز باید دانست که عرض الزم همواره برای معروض خود بیِّن

 پس برای تشکیل برهان انّ مطلق، چند شرط الزم است: کنند. دسته بیِّن و غیر بیِّن تقسیم می

 نباشد، علّت دارای اصغر، برای ثبوتشان و باشند اصغر ذاتیه عوارض از دو هر اکبر و اوسط حدّ .3

       یعنی

 .باشد دارا را دو هر ثبوت اقتضای اصغر خود و باشند نداشته ثبوت در اسطهو

 .باشد بیِّن اصغرْ حدّ برای حدّاوسط ثبوت .2

 .باشد بیّن اوسطْ حدّ برای اکبر حدّ ثبوت .1

 .باشد بیِّن غیر اصغر، حدّ برای اکبر حدّ ثبوت .1

 شده ثابت دیگر راههای یا و تجربه استقراء، راه از است ممکن دیگری برای عرض، یک بودن بیّن امّا و

و نه ثبوت اوسط برای  چه که ما در این برهان به دنبال آن هستیم، ثبوت اکبر برای اصغر استآن باشد،

 چراکه این دو ثبوت، مفروض و مسلّم است. ;اصغر و یا اکبر برای اوسط

 

 منطق پیشرفته( توضیح صورت سوم(: 

 .ثبوت اکبر برای اصغر دارای علت نیست، بلکه ذات اصغر در نفس االمر مقتضی حمل اکبر بر آن است

در اینجا وجود دارد که حد وسط واسطه حمل اکبر این اقتضا بیّن نیست. در حالی که دو مورد بیّن دیگر 

 بر اصغر می شود.

 ذات اصغر مقتضی حمل حد وسط بر آن است و بیّن است و نیز حمل اکبر بر حد وسط نیز بیّن است.

در این صورت حد وسط نه علت برای ثبوت اکبر برای اصغر است که برهان لمی باشد و نه معلول آن 

یا مضاعف. پس صورتی دیگر از برهان « دو معلول علت سوم»نه در دو صورت است که انی دلیل باشد و 

 213منبع بیشتر: منطق پیشرفته ص ، شرح برهان شفاء ص                     انی است.
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 مثال برای صورت ج برهان ان مطلق : 

 .مانند مالزمات عامه در مباحث فلسفه 

 .خدا وجود محض است 

 )واحد است(.وجود محض دومی بردار نیست 

 )واحد است(.پس خدا دومی بردار نمی باشد. 

 

 

 : نکته مهم 

 منظور از قیاس دور چیست؟    برهان انی دلیل و برهان لمی شبیه قیاس دور هستند.

 : متن تعریف و مثال قیاس دور در جوهر النضید

 382الجوهر النضید/ص 

 قیاس الدور

 و عینها و أنتجت المقدمۀ األخرى صار القیاس دائرا قال و إن ألفت النتیجۀ مع عکس إحدى مقدمتیها أ

أقول هذا أحد أنواع لواحق القیاس و هو المسمى بقیاس الدور و هو عبارۀ عن ضم النتیجۀ إلى عکس إحدى 

 مقدمتی القیاس المنتج لها أو عین إحداهما لینتج المقدمۀ األخرى و إنما یستعمل فی الجدل و المغالطۀ.

إنسان ناطق و کل ناطق ضاحک فإذا طلب الدلیل على الصغرى قیل ألن کل إنسان ضاحک و  مثاله إذا قلنا کل

 کل ضاحک ناطق فکل إنسان ناطق فقد أخذ عکس الکبرى کلیا و قرن بالنتیجۀ إلنتاج الصغرى.

ن کل إنسان و هو إنما یکون فی الحدود المتعاکسۀ المتساویۀ لیتم العکس کلیا و إنما کان هذا دائرا لتوقف العلم بأ

 ضاحک على العلم به ألنا أخذناه مقدمۀ فی بیان ما ینتجه فکان دورا ظاهرا.

هذا إذا ألفت النتیجۀ مع عکس إحدى المقدمتین و أما تألیف النتیجۀ مع عین إحدى المقدمتین إلنتاج األخرى 

 فإنما یتم فی السالبۀ.

الممکن بقدیم و یلزمه کل ممکن   ء من ال شی ء من القدیم بمحدث ینتج مثاله نقول کل ممکن محدث و ال شی

 .فلیس بقدیم و الکبرى یلزمها کلما لیس بقدیم محدث ینتج کل ممکن محدث

 :قیاس دور

 

 

 

 

 

 

 

 کل انسان ضاحک

 کل ضاحک ناطق

 کل انسان ناطق

 

 

 کل انسان ناطق

 کل ناطق ضاحک

 کل انسان ضاحک
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 تمرین :

 در برهان امکان و وجوب، سیر از علت به معلول است و یا معلول به علت؟ •

باید دقّت کنیم « و هر ممکنی محتاج به واجب است. عالم ممکن است»گوییم:  در براهین خداشناسی نیز وقتی می

علّت احتیاج به واجبْ محسوب « امکان»، و حدّ وسط یعنی «واجب»است نه خود « محتاج به واجب»که حدّ اکبر 

 شود ونه معلول آن. می

مفید یقین  پس در برهان وجوب و امکان نیز سیر از علّت به معلول است نه برعکس، و لذا این برهان و نظایر آن 

 .213شرح برهان شفا، ص                                                                               دائمی و ضروری و کلّی هستند.

****************************************************** 

 : شرایط مقدمات برهان 

 

 یقینی باشد : توضیحش قبال گذشت. .1

 م بالطبع از نتائج باشند :مقدمات اقد .2

مقدمات باید در خارج و نفس األمر مقدم بر نتائج باشند. زیرا مقدمات علت و نتائج معلول آنها هستند، پس چون علت بر 

 معلول در خارج مقدم است، مقدمات نیز باید مقدم بر نتائج باشند.

 این شرط مختص به برهان لم است. نکته:

ن علت در اثبات قرار می گیرد، در خارج معلول  است، پس در خارج مؤخر است و تقدم بالطبع آنچه در برهان ان به عنوا

ندارد. )بساطت فلز علت حمل حرارت بر آن است، در حالی که در خارج معلول است نه علت، پس شرط تقدم طبعی علت 

 بر معلول تنها در برهان لم است(.

و  -انعکاس که رفعش مستلزم رفع غیرى بود بى -چه اقدم بطبع آن بود  « :أقدم بالطبع»توضیح خواجه نصیر در مورد 

قصد  -بر ترتیبى و نظامى که هست -آنچه مقتضى وجود و بقاء طبایع موجودات عالم است -اعرف بطبع آن بود که

دیک ما آنچه و اقدم و اعرف بنز -نه آنچه بالعرض در طریق تحصیل غیرى افتد -باشند  تحصیل و ایجاد وى بالذات کرده

چه  -بحسب طبع اجناس اقدم بود -پس چون اعتبار اجناس و انواع کنند -در ادراک عقلى یا حسى بالذات -سابق بود

 123منبع:أساس االقتباس، ص:                                                          و انواع اعرف بود....... -رفعش مقتضى رفع انواع بود

 

 د عقل اقدم از نتائج باشند.مقدمات نز .3

 در عالم ذهن و عقل، مقدمات نسبت به نتائج  مانند علت به معلول است. 

 چون قرار است نتیجه با استدالل بر مقدمات تولید شود، پس مقدمات نزد ذهن مقدم بر نتیجه هستند.
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 مقدمات اعرف از نتائج باشند. .4

 گر اعرف نباشند، نمی توانند باعث معلوم شدن مطلوب مجهول باشند.مقدمات باید از نتیجه شناخته تر باشند، زیرا ا

 مقدمات مناسب با نتائج باشند. .5

 منظور از مناسب بودن مقدمات با نتائج، این است که مقدمات باید: ذاتیه  اولیه باشند.

 

 

 

 

 

منظور از ذاتیه بودن مقدمات چیست؟ 
است. در آنجا ذاتی تنها جنس و فصل بود. اما در اینجا عرضی هم ذاتی باب برهان، اعم از ذاتی در باب کلیات خمس 

 که ذاتی شیء باشد ذاتی محسوب می شود.

 مانند: ضحک برای انسان.

 : نکته 

 در کتب منطقی دارای اصطالحات گوناگونی است که در اینجا ذاتی در مقابل عرض غریب منظور است.« ذاتی»

 وجیذاتی باب ایساغ         اصطالحات ذاتی:

 ذاتی باب حمل و عروض )عرض ذاتی و عرض غریب(

 ذاتی باب حمل و عروض )محمول بالصمیمه و بالضمیمه(

 ذاتی باب حمل )حمل اولی ذاتی و حمل شائع صناعی(

 123، ص 2منبع: شرح منطق مظفر، ج  به کار می رود. « اتفاقی»ذاتی در باب علل و اسباب که در برابر 

: توضیح یک عبارت 
 یاری از کتاب منطقی، در تعریف ذاتی می نویسند:در بس

 «.یؤخذ فی حد الموضوع أو یؤخذ الموضوع فی حدهما »

یعنی: آنچه در تعریف موضوع آورده شود )مانند حیوان در تعریف انسان( و یا آنچه که موضوع در تعریف آن چیز 

 در نظر گرفته شود )مانند عدد در تعریف زوج( ذاتی است.

 در تعریف زوج که محمول است، باید موضوع )عدد( را در نظر گرفت. پس زوجیت  ذاتی عدد است. : «العدد زوج»

 در تعریف زوج نمی توان عدد را نادیده گرفت. زیرا زوجیت تنها برای اعداد است.

 .یا در تعریف انحناء و مستقیم نمی توان به مفهوم خط توجه نکرد

 ستند.: زوجیت و انحناء ذاتی عدد و خط ه پس

 

 اولیه بودن  ذاتیه بودن
تناسب 

مقدمات با 
 نتائج
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منظور از اولیه بودن مقدمات چیست؟ 
 «.نعنی باألولى ما یحمل ال بواسطۀ أمر أعمو »

 )یعنی بدون واسطه و یا با واسطه مساوی حمل شود(.«. اولی چیزی است که بر موضوع حمل شود، البته نه با واسطه امر اعم»

 
 

ض
عر

 

 بدون واسطه. 3

 با واسطه

 با واسطه امر داخلی

 مساوی.2

 اعم.1

 وجود ندارد: اخص

 با واسطه امر خارجی

 اخص. 9

 مساوی.1

 اعم.3

 به سبب امر مباین. 2

ی مطالعه برا

 بیشتر
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 اند: کردهمشهور براى عرض به معناى مذکور هفت قسم ذکر  : بیان مطلب

شود. مانند لوازم ذات و ماهیت از قبیل: زوجیت براى اربعه،  اى بر معروض عارض مى عرضى که بدون هیچ واسطه -3

 فردیت براى ثالثه ... که خود ذات اقتضاى این عوارض را دارد و چیزى واسطه در این عروض و اتصاف و حمل نیست.

با معروض و داخل در ذات معروض باشد( بر معروض عارض  عرضى که به واسطه امر مساوى داخلى )مساوى -2

 شود و انسان به علت ناطق بودن متکلم است. شود، مانند تکلم که به سبب ناطق بودن بر انسان حمل مى مى

شود، مانند مشى که به سبب حیوان بودن بر انسان حمل  عرضى که به واسطه امر اعم داخلى بر معروض عارض مى -1

 سان چون حیوان است، ماشى است.شود و ان مى

)شق دیگرى که واسطه یک امر اخص داخلى باشد وجود ندارد، زیرا امر داخلى یا جنس است که اعم از معروض 

 باشد و نه اخص از آن( باشد و یا فصل است که مساوى با معروض مى مى

به سبب متعجب بودن بر انسان   شود، مانند ضحک که عرضى که به واسطه امر مساوى خارجى بر معروض حمل مى -1

 شود. و االنسان ضاحک لکونه متعجبا. حمل مى

شود، همانند تعب و رنجى که به سبب مشى و راه رفتن بر  عرضى که به واسطه امر اعم خارجى بر شیئى حمل مى -3

 شود. انسان عارض مى

ه سبب ناطق بودن بر حیوان حمل شود، مانند ضحک که ب عرضى که به سبب امر خارجى اخص بر معروض حمل مى -9

 ناطقا.گوئیم بعض الحیوان ضاحک لکونه  شود و مى مى

شود. مانند حرارت که به سبب نار یا شمس بر آب  عرضى که به سبب امر مباین با معروض، بر معروض عارض مى -2

 شود. عارض مى

  الستنادها الى ذات )د. به اتفاق کلمه از عوارض ذاتیه هستن 4و  2و  1حال از نظر مشهور، قسم

المعروض اما العارض للذات فظاهر و اما العارض للجزء فالن الجزء داخل فى الذات و المستند الى ما فى الذات مستند 

الى الذات فى الجملۀ و اما العارض لالمر المساوى فالن المساوى یکون مستندا الى ذات المعروض و العارض مستند الى 

 ء فیکون العارض ایضا مستندا الى الذات(. ء مستند الى ذلک الشّی ستند الى المستند الى الشّیالمساوى الخارج و الم

  اند. به اتفاق کلمه از عوارض غریبه 7و  6و  5و قسم 

]لما فیها من الغرابۀ بالقیاس الى ذات المعروض النها و ان کانت عارضه لذات المعروض اال انها لیست مستندا الیها و فیها 

شمسیه متن و حاشیه میر سید شریف، ابۀ بالقیاس الى ذات المعروض فلم ینسب الیها بل سمیت اعراضا غریبۀ[ )شرح غر

 (.33ص 

 اند...... و قسم سوم مورد اختالف است: قدما آن را از أعراض غریبه و متأخرین از اعراض ذاتیه دانسته

 .1، ص 3منبع: کتب منطقی و شرح کفایه محمدی ج 

 برای مطالعه بیشتر 
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 ریه مشهور در مورد عرض ذاتی اولی  و عرض غریب :نظ 

 این سه قسم عرض ذاتی هستند: •

 عرض بی واسطه (3

 عرض با واسطه داخلی مساوی (2

 عرض با واسطه خارجی مساوی (1

 این سه قسم عرض غریب هستند. •

 عرض با واسطه خارجی اعم (3

 عرض با واسطه خارجی اخص (2

 عرض با واسطه خارجی مباین (1

 اختالف است. « اسطه داخلی اعمعرض با و»و در مورد   

 

 به بعد. 112ص  2منبع: شرح برهان شفاء آیت اهلل مصباح، ج   تحقیق شود که بین ذاتی و اولی چه نسبتی برقرار است؟  سئوال :

 

 

 مقدمات ضروری باشند. .6

 ضروری بودن مقدمات در اینجا به معنائی است که ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه را در بر بگیرد.

 

 

ت
انواع ضرور

 ضرورت ازلیه 

 ضرورت ذاتیه

 (مشروطه عامه)ضرورت وصفیه 

 وقتیه مطلقه

 منتشره مطلقه

 ضرورت بشرط محمول
برای مطالعه 

 بیشتر
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 ضرورت ازلیه :

در ضرورت ازلی، محمول برای موضوع ضروری است بدون آنکه مقید به قیدی شده باشد، حتی مقید به وجود موضوع هم 

نیست. این نوع ضرورت اختصاص به خداوند تبارک و تعالی دارد که اگر وجود و یا اوصاف ذاتیه او را بر ذات منزهش 

 223منبع: سرشت کلیت و ضرورت، ص         هیم بود.حمل کنیم، با یک حمل ازلی روبرو خوا

 ضرورت ذاتیه :

 در ضرورت ذاتی، محمول مادامی که ذات موضوع موجود باشد، برای موضوع ضروری است.

 «.هر انسانی حیوان است بالضرورۀ»مانند: 

 : ضرورت وصفیه )مشروطه عامه(

ر اینکه موضوع دارای وصف عنوانی باشد. در این در ضرورت وصفی محمول برای ذات موضوع ضروری است، مشروط ب

 قضایا، ضرورت محمول از ناحیه وصف موضوع است و محمول برای ذات موضوع ضرورتی ندارد.

 «.هر کاتبی متحرک األصابع است بالضرورۀ مادامی که کاتب است»مانند:

 با وصف کتابت ضروری است. در اینجا حرکت انگشتان برای انسان صرف نظر از وصف کتابت ضروری نیست، ولی

 322منتظری ص  2/ منطق  229منبع: سرشت کلیت و ضرورت، ص 

 : نکته 
هر انسانی ناطق است بالضرورۀ »وصف عنوانی در مشروطه عامه ممکن است ذاتی و برای ذات ثابت باشد؛ مانند:  •

 «.مادامی که انسان است

هر انسان رومی سفیدپوست است بالضرورۀ »نند: و ممکن است وصف عنوانی عرضی ثابت برای موضوع باشد؛ ما •

 «.مادامی که رومی است

هر نویسنده ای انگشتان دست را حرکت می دهد بالضرورۀ »و ممکن است وصف عنوانی عرضی زائل باشد؛ مانند:  •

 .203نبع: منطق صدرائی، ص م                                                                            «.مادامی که می نویسد

 

 تفاوت ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه :

منطق دانان فرق بین ضرورت ذاتی و مشروطه عامه را اینگونه بیان می کنند که وجود در ضرورت ذاتی به صورت  •

ظرف است و قضیه مشروط به وجود نیست، برخالف مشروطه عامه که وصف عنوانی قید و شرط موضوع است. 

  (229)سرشت کلیت و ضرورت، ص                                     موضوع مرکب است....در واقع 

 

 

 برای مطالعه بیشتر

 برای مطالعه بیشتر
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 مقدمات کلیه باشند. .7

کلی در برابر شخصی است. زیرا چنانچه فارابی تصریح می کند: قضایای جزئی در معرض زوال هستند و حکم آنها ثبات 

 گیرند. ندارد.  پس قضایای شخصی نمی توانند مقدمه برهان قرار
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